
Technische vraag Senioren Veldhoven inzake Besluiten 
Omgevingswet: delegatie, adviesrecht en participatie
n.a.v. fractie-uur op 11 januari
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 18 januari/ besluitvormende 
raadsvergadering 8 februari
Agendapunt 6.05: Besluiten Omgevingswet: delegatie, adviesrecht en participatie

1. Afgelopen dinsdag zei mevr. Yucesan dat volgens de nieuwe omgevingswet wij als 
gemeente geen eisen konden stellen aan participatie vormen.

Waar staat dat in de omgevingswet. Ik heb zelf zitten zoeken maar ik kan het niet 
gevonden krijgen.

Antwoord: In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling zijn de aanvraagvereisten voor 
een omgevingsvergunning over participatie geregeld. Hierin staat vermeld dat bij de 
aanvraag moet worden aangegeven of aan participatie is gedaan en zo ja, hoe de 
participatie is uitgevoerd en wat de resultaten hiervan zijn. In de toelichting van de 
Omgevingsregeling staat hierover het volgende aangegeven: 'Voor die gevallen waarin 
de participatie verplicht is, moet de aanvrager aantonen dat hij aan participatie heeft
gedaan...Doordat de aanvraagvereisten over participatie uitputtend geregeld zijn,
mogen ook voor deze door de gemeenteraad aan te wijzen gevallen geen aanvullende
aanvraagvereisten worden gesteld.' De gemeente mag dus geen aanvullende eisen 
stellen aan participatie bij omgevingsvergunningen; niet via een extra 
aanvraagvereiste en niet via extra vormvereisten. Dit geldt voor een 
omgevingsvergunningaanvraag welke past binnen het omgevingsplan als ook voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij participatie verplicht is gesteld. Hoe de 
participatie uit wordt gevoerd, kan de gemeente dus niet voorschrijven. Dit is aan de 
initiatiefnemer. De gemeente kan wel handreikingen bieden, goede voorbeelden geven 
en stimuleren dat participatie goed en volledig wordt uitgevoerd. Hierbij kunnen wij 
natuurlijk wel communiceren wat wij in ieder geval onder een goed proces verstaan. 
Door hierin een heldere en vrijblijvende handreiking mee te geven, kan gestimuleerd 
worden dat belangrijke stappen in het participatieproces gezet worden.

De wetgever heeft de keuze voor de vorm van participatie bewust bij de 
initiatiefnemer neergelegd. Hiermee wil de wetgever dat de initiatiefnemer zijn 
creativiteit kan inzetten en dat de initiatiefnemer verantwoordelijkheid neemt.

Voor de beoordeling bij de verplichte participatie, dient hetgeen door de 
initiatiefnemer overlegd is, wel voldoende inhoud te hebben. De gemeente moet 
immers een eigen afweging maken over de juistheid van de verstrekte informatie en 
of er nog aanvullende informatie nodig is. Zij moeten dus beoordelen of de 
initiatiefnemer voldoende aan participatie heeft gedaan en of zij op basis van de 
ingediende stukken een goede belangenafweging kan maken. In zoverre kan de 
gemeente wel extra informatie opvragen over de verplichte participatie.

Naar aanleiding van het vragen(half)uurtje 11 januari jl. is de beantwoording van deze 
vraag telefonisch nog afgestemd met de VNG.


